Verslag overleg MMM/Iddink groep
Datum:

Donderdag 24 februari 2022

Van:

14:00 tot 16.00 uur, online via Teams

Aanwezig:

Frank Spijkers, Harold Ruigendijk, Leon van den Heuvel, Harald van Voorst, Dorina van
Del , Rien Heukelom (vanaf ca 14.30 uur)

Afwezig:

Hans Hageman

Dit is een verkorte verslag. Zaken die nog onder embargo zullen niet weergegevens worden. Het
uitgebreide verslag in bezit van leden van het overleg.
1. Welkom, opening, mededelingen, vaststellen agenda
De voorzi er start om 14:03 de vergadering
Voorstelrondje voor met namen Leon van den Heuvel (nieuwe secretaris MmM) en Dorina
van Del namens Iddink groep
2. Notulen vorig overleg september 2021
Het is niet goed bekend of dit het laatste overleg was. Leon zal ook even checken bij Marjon.
3. Enquête Meesters met Magister
In het overleg van MmM en de contacten met de achterban lijkt de interesse af te nemen om
deel te nemen aan de ac viteiten. Waarschijnlijk zijn we ook te weinig zichtbaar. De
ontstaansreden was des jds heel helder. Nu is het jd voor bezinning en hebben we onze
leden gevraagd of we nog bestaansrecht hebben. Hoe zien we onze rol, samen met o.a.
Sivon. We hebben eigenlijk nog te weinig reac es maar wachten nog even af. Wellicht vanuit
Iddink, bijvoorbeeld in de nieuwsbrieven van Iddink, hier ook aandacht aan besteden.
Zichtbaarheid op een live-event van Iddink kan ook weer helpen. Iddink vindt het contact
waardevol. Harald vraagt of het live-event van april al is georganiseerd.
4. Magister.me
Harald ligt de ontwikkelingen toe van Magister.Me.
5. Roadmap
De roadmap wordt besproken en toegelicht door Harald
6. Vooruitblik examenverwerkingen
De examens van dit jaar zullen ongeveer gelijk zijn aan vorig jaar omdat de leerlingen weer
dezelfde mogelijkheden/keuzes hebben. Iddink verwacht niet veel problemen, vorig jaar is
eigenlijk wel goed gegaan. We elijk wijzigingen worden natuurlijk verwerkt.
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7. Personele wisseling Meesters met Magister / Iddink groep
MmM:
- Marjon is gestopt, Leon vervangt haar

- Wessel van de Hoef is gestopt, nog geen vervanger
- Harold gaat per april naar SOM-school, roosteren. Stopt dan ook, nog geen vervanger.
Iddink:
- Heleen van der Laan en Karin Kuster verlaten de Iddink groep. Dorina van Del is ‘nieuw’
8. W.v.t.t.k.
Harald gee een korte toelich ng op de organisa e van de Sanoma groep en de verhuizing
van Amersfoort naar Ede
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9. Slui ng
De voorzi er sluit de vergadering om 15.40 uur. Volgend overleg staat gepland op 18 mei,
Dorina hee inmiddels de uitnodiging ontvangen via Harald.

